Eredmények, vállalások
2014
•

A Művészeti Iskola Fúvószenekara 2014. 01. 03 – án tartotta hagyományos 16. Újévi
Hangversenyét az Aranyszöm Rendezvényházban.

•

A Művészeti Iskola Fúvószenekara 2014. 01. 11 – én a Bordányi Faluházban Újévi
Hangversenyen lépett fel. Intézményünk zenekara a lelkes bordányi közönségnek
előadta a teljes újévi hangversenyi műsorát.

•

A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola félévi vizsgaidőszaka minden tanszakon (zenei,

néptánc, színjátszó, kézműves) sikeresen lezajlott. A legjobban vizsgázó hangszeres növendékek az
Aranyszöm Rendezvényházban februárban, növendék hangversenyen mutatkoznak be.
•

A szintetizátor és a fúvós tanszakos növendékek az Aranyszöm Rendezvényházban

növendék hangversenyen mutatkoztak be február 5 – én
•

Az Erdei Iskolában 2 – 8 éves gyermekeknek tartottunk zenei foglalkozást a

koraszülöttek szüleinek rendezett konferencián

•

Három hangszeres növendékünk (2 fuvola, 1 klarinét) február 22 – én és 23 – án

Szabadkán Nemzetközi versenyen vettek részt.
2 tanuló második, 1 tanuló harmadik helyezést ért el.
•

Március 03 – án fuvola, és klarinét szakos növendékünk sikeres felvételi vizsgát tett

a Szegedi Vántus István Zeneművészeti Középiskolában.
•

Március 05 – n Szentesen Megyei Kortárszene fesztiválon trombita szakos

növendékünk kiváló minősítést kapott

•

A néptáncosok szervezésében március 07 – én fellépett a budapesti TÉKA

népzenekar az Általános Iskola aulájában.

•

A Március 15 – i ünnepségen a néptáncosok Mórahalmom, a fúvószenekar Szegeden

lépett fel.

•

A hangszeres növendékeink a Deszki Marosmenti Fesztiválon vettek részt március

21 – én, tenorkürt 1. helyezést, hegedű 3. helyezést ért el.

•

Március 25 – én fuvola szakos növendékünk a Makói Megyei Fuvolaversenyen első

díjat nyert.
•
Április 03 – án délelőtt „Kakaó koncert” néven hangulatos hangszerbemutatót
szervezett a Művészeti Iskola az Aranyszöm Rendezvényházban a nagycsoportos
óvodásoknak és az elsősöknek.
Felléptek az intézmény hangszeres növendékei és tanárai.
• Április 4-én zongoristáink szereztek szép eredményeket Üllésen a Fontos Sándor
napokon. 3 tanuló 2. díj; 2 tanuló 1. díjat kapott.
• Intézményünk hangszeres növendékei április 12 – én Rotary Klub rendezvényén
(Rotary tavasz) léptek fel Szegeden.
• Röszkén, az Orbán Dénes Napok gálaműsorán léptek fel a röszkei tagozatunk
növendékei április 16 – án.
•
A néptáncos növendékek (8 csoport, 200 táncos) a Tánc Világnapja alkalmából 2014.
április 26 – án és április 27 – én a Mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban
megrendezték a 13. G Á L A M Ű S O R U K A T .

•
•
•
•
•
•

Intézményünk Fúvószenekara április 26-án Szentmihálytelken focipálya avatáson,
Május 1 – én Ásotthalmon és Mórahalmon, május 24 – én Újszentivánon megyei
Nagycsaládos napon szerepelt.
Hangszeres növendékeink tanszaki hangversenyeken mutathatták be tudásukat az
Aranyszöm Rendezvényház színháztermében.
A néptáncosok Május 1 – én és május 15 – én „Életet az éveknek” című rendezvényen
léptek fel.
A kézművesek több megyei verseny mellett a Makói Magán Zeneiskola által
meghirdetett pályázaton „Az iskolai élet legszebb pillanatai” kategóriában értek el
szép eredményt (egy IV. hely és 4 oklevél).
Intézményünk Fúvószenekara június 08-án Bordányban falunapon szerepelt.
A Művészeti Iskola 2014. június 17 – én tartotta a bizonyítványosztással egybekötött
tanévzáró ünnepségét a Barmos György téren. A néptáncos növendékeink összes
csoportja szakmai kirándulásokat szervezett június második felében.

•

Fúvószenekarunk jún. 29 – én közös koncertet adott a Városháza előtti Szentháromság
téren a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekarral. Közreműködött az Arlechino és a
Classicon Mazsorettcsoport.

•

Művészeti Iskola Néptánccsoportjai:
1. július 03 – 07.: Nemzetközi Néptánc Fesztivál – Skopje (Macedónia) – Napsugár
csoport
2. július 05 – 07.: Gyermekfesztivál (Szabadka) – Kikerics csoport
3. július 12.: Homokháti Sokadalom – Nemzetközi Néptánc Fesztivál

4. július 15 – 18.: Népművészeti Tábor (Nagyszéksós)
5. július 18.: Rúzsa Sándor Napok ( Ásotthalom) – Kikerics csoport
6. július 19 – 20.: Illés nap (Temerin) – Rokolya csoport
7. július 20.: Hagyományőrző napok (Domaszék) – Napsugár csoport
8. augusztus 18 – 20.: Királyhalmi iskola – Néptánctábor
9. szeptember 01 – 09.: Nemzetközi Folklór Fesztivál – Törökország – Kikerics
csoport
10. szeptember 27.: Szüreti Napok – Horgos – Dínomdánom csoport

•

Művészeti Iskola Fúvószenekara:
1. július 06.: Homokháti Sokadalom – Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett
Fesztivál
2. július 20.: Illés nap (Temerin)
3. július 25 – augusztus 04.: Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál – Szicília
4. augusztus 19.: Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál – Dunaújváros
5. augusztus 23.: Falunap (Ásotthalom)
6. szeptember 12.: 20 éves a fúvószenekar – Jubileumi Hangverseny
7. szeptember 28.: Szicília Fúvószenekar Hangversenye

•

A Szicíliai Fúvószenekar október 1 – én a zenei világnap alkalmából az Aranyszöm
Rendezvényházban nagysikerű hangversenyt adott az óvodások és az iskolások
részére.

•

A Művészeti Iskola néptáncosai térségi táncházat rendeztek az általános Iskola
aulájában október 18 – án.

•

A Művészeti Iskola hangszeres tanárai és növendékei október 20 - án Bartók esten
léptek fel az Aranyszöm Rendezvényházban.

•

Október 22 – én a Művészeti Iskola néptáncosai Nemzeti Ünnepünk alkalmából
megrendezett ünnepi műsoron léptek fel.

•

November második felében a hangszeres növendékeink tanszaki hangversenyeken, a
művészeti tanszakaink (tánc, kézműves, színjátszó) pedig nyílt órákon mutatkoztak be
a szülőknek, érdeklődőknek.

•

Intézményünk növendékei és tanárai hangulatos műsorral mutatkoztak be az
Aranyszöm Rendezvényházban a Kotányi esten.

•

A Művészeti Iskola néptáncosai térségi táncházat rendeztek az Általános Iskola
aulájában december 13 – án, és megkezdték a hagyományos betlehemezést a városban.

•

Decemberben hangszeres növendékeink és a néptáncosaink karácsonyi ünnepségeken
szerepeltek.

•

Hangszeres tanszakaink megkezdték a félévi vizsgákat.

2015

•

A Művészeti Iskola Fúvószenekara 2015. 01. 03 – án tartotta hagyományos 17. Újévi
Hangversenyét az Aranyszöm Rendezvényházban.

•

A Fúvószenekar 2015. 01. 10 – én a Bordányi Faluházban Újévi Hangversenyen
lépett fel. Intézményünk zenekara a lelkes bordányi közönségnek előadta a teljes
újévi hangversenyi műsorát.

•

A félévi vizsgaidőszaka minden tanszakon (zenei, néptánc, színjátszó, kézműves) sikeresen

lezajlott. A legjobban vizsgázó hangszeres növendékek az Aranyszöm Rendezvényházban
februárban, növendék hangversenyen mutatkoznak be.

•

Intézményünk január 15 – én térségi összművészeti zenei fesztivált szervezett. 2
kiemelt arany, 3 arany, 1 ezüst és 4 bronz minősítést értek el növendékeink.

•

Február 16 – án fuvola szakos növendékünk elő felvételi vizsgán vett részt a Szegedi Vántus

István Zeneművészeti Középiskolában. A felvételi vizsga március 2 – án lesz.

•

A hangszeres tanszakaink növendékei az Aranyszöm Rendezvényházban növendék

hangversenyen léptek fel február 17 – től február 24 – ig.
•

A Művészeti Iskola néptáncosai térségi táncházat rendeztek az Általános Iskola
aulájában. A szegedi Korinda zenekar volt a meghívott vendég.

•

Március 02 – án fuvola szakos növendékünk sikeres felvételi vizsgát tett a Szegedi

Vántus István Zeneművészeti Középiskolában.

•

A néptáncosok felléptek a nemzeti ünnepünk alkalmával megrendezett városi

műsoron

•

Március 17 – én „Kakaó koncert” néven hangulatos hangszer – és táncbemutatót

szervezett a Művészeti Iskola az Aranyszöm Rendezvényházban a nagycsoportos
óvodásoknak és az elsősöknek.
Felléptek az intézmény növendékei, tanárai és az utánpótlás fúvószenekar.

•

A hangszeres növendékeink a Deszki Marosmenti Fesztiválon vettek részt március

20 – án. Tenorkürt 1. helyezést, hegedű 2. helyezést ért el.

Hírek a versenyekről


Április 11-én két növendékünk versenyzett Szegeden a XI. Országos Mélyrézfúvós
Verseny területi válogatóján. Tenorkürt és harsona szakos növendékünk magas
pontszámmal bejutott az országos döntőbe.



Április 14-én Szentesen a Megyei Fafúvós Versenyen két klarinétos növendékünk
indult. 1 tanuló első díjat kapott.



Április 19-én Üllésen a Fontos Sándor Napokon 3 tanuló zongora, 1 tanuló hegedű, 1
tanuló tenorkürt, 1 tanuló harsona képviselte iskolánkat.
Eredmények: Zongorán 3. díj
Hegedű 2. díj
Zongora és tenorkürt 1. díj

 A néptáncos növendékeink április 25 – én és 26 – án a Mórahalmi Aranyszöm
Rendezvényházban három fantasztikus, teltházas előadással (közel 300 szereplővel)
megünnepelték a 20 éves jubileumukat.

•

A Néptánccsoport és az Utánpótlás Fúvószenekar fellépet Május 1 – én Ásotthalmon
és Mórahalmon

•

A Fúvószenekara május 16 – án Újszentivánon megyei Nagycsaládos napon szerepelt.

•

Hangszeres növendékeink felléptek Ruzsán a Weöres Sándor napokon.

• Az év végi vizsgaidőszak minden tanszakon (zenei, néptánc, színjátszó, kézműves)

sikeresen lezajlott. A legjobban vizsgázó hangszeres növendékek az Aranyszöm
Rendezvényházban, növendék hangversenyen mutatkoztak be.

•

Az Utánpótlás Fúvószenekar május 22 – én Makón, Megyei Fúvószenekari
Találkozón lépett fel

•

A XI. Országos Mélyrézfúvós Verseny döntőjébe 2 növendékünk jutott be az idén. A
versenyt Kiskunfélegyházán rendezték meg július 05 – 07 – ig. 1 fő növendékünknek a

produkciójáért harmadik díjat sikerült elhozni az ország legrangosabb zenei
versenyéről.
•

A Színjátszó csoport június 11- én „Dr. Bubó” c. vizsga előadással mutatkozott be az
Aranyszöm Rendezvényházban

•

A Művészeti Iskola 2015. június 16 – án tartotta a bizonyítványosztással egybekötött
tanévzáró ünnepségét.

8. június 29 – től július 01 – ig: Népművészeti hagyományőrző tábort szerveztünk

•

Művészeti Iskola Néptánccsoportjai:
1. július 05.: Homokháti Sokadalom – Nemzetközi Néptánc Fesztivál
2. július 17.: Rúzsa Sándor nap (Ásotthalom)
3. július 19 – 20.: Illés nap (Temerin)
4. augusztus 16 – 22.: Nemzetközi Folklór Fesztivál – Burgasz (Bulgária)

•

Művészeti Iskola Fúvószenekara:
1. július 04.: Homokháti Sokadalom – Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett
Fesztivál
2. július 17 – 20.: Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál – Trebizsat (Bosznia)
3. augusztus 01.: Falunap (Röszke)
4. augusztus 22.: Falunap (Ásotthalom)

•

A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola a 2015/2016 – os tanévet megkezdte
szeptember elsején, a beiratkozott tanulólétszám: 353 fő.

•

A néptánccsoportjaink szeptember 19 – én Üllésen térségi táncházon vettek részt.

•

Intézményünk néptáncosai, október 1 - én felléptek Ásotthalmon az Idősek Napja
alkalmából megrendezett ünnepségen,

•

Hangszeres tanáraink a Zene Világnapján az Aranyszöm Rendezvényházban
hangversenyt adtak az általános iskolás tanulók és tanárok részére.

•

A néptánccsoportjaink térségi táncházat rendeztek az Általános Iskola aulájában
október 17 – én

•

Október 22 – én a Művészeti Iskola néptáncosai Nemzeti Ünnepünk alkalmából
megrendezett ünnepi műsoron léptek fel az Aranyszöm Rendezvényházban.

•

1 fő pedagógusunk Minősítő vizsgán vett részt november 12 – én.

•

Intézményünk néptáncosai, a 20 éves évfordulójuk alkalmából bált szerveztek a
néptáncos szülők és gyermekek részére november 14 – én.

•

November 21 – én 2 fő klarinét szakos növendékünk sikeresen szerepelt a XIII.
Országos Klarinét Verseny területi válogatóján, melyet a Szegedi Konzervatóriumban
rendeztek meg.
Két klarinét szakos növendékünk továbbjutott az Országos Klarinét Verseny

•

döntőjébe, amit február elején Budapesten rendeznek meg.
•

Hangszeres tanszakaink megtartották a Tanszaki Hangversenyeket.

•

A néptáncos növendékeink megkezdték a hagyományos betlehemezést a városban.

•

Decemberben hangszeres növendékeink és a néptáncosaink a társintézményekben
karácsonyi ünnepségeken szerepelnek.

2016
•

A Művészeti Iskola Fúvószenekara 2016. 01. 02 – án tartotta hagyományos 18. Újévi
Hangversenyét az Aranyszöm Rendezvényházban.

•

A Fúvószenekar 2016. 01. 09 – én a Bordányi Faluházban Újévi Hangversenyen
lépett fel. Intézményünk zenekara a lelkes bordányi közönségnek előadta a teljes
újévi hangversenyi műsorát.

•

A félévi vizsgaidőszaka minden tanszakon (zenei, néptánc, színjátszó, kézműves)

sikeresen lezajlott. A legjobban vizsgázó hangszeres növendékek az Aranyszöm
Rendezvényházban növendék hangversenyen mutatkoznak be.

•

Intézményünk Kézműves csoportja a XI. Alföldi Gyermek és Ifjúsági Népi

Kézműves Pályázaton III. helyezést ért el. Munkáikat a békéscsabai Munkácsy Mihály
Emlékházban állították ki.

•

1 fő pedagógusunk Minősítő eljáráson vett részt február 02 – án.

•

Február 05 – én és 06 – án intézményünk két klarinét szakos növendéke Budapesten
képviselte intézményünket a XIII. Országos Klarinét Verseny döntőjében.

•

Február 12 – én intézményünk két zongorista növendéke részt vett az ifjú zongoristák
18. Csongrád Megyei Találkozóján Hódmezővásárhelyen. 1 tanuló kiemelt nívó díjat
-, 1 tanuló dicséretet kapott.

•

Két klarinétos növendékünk március 11 – én Szabadkán Nemzetközi versenyen

(FÉMUSZ) vettek részt.
1 fő első, 1 fő második helyezést ért el.

•

Fuvola szakos növendékünk sikeres felvételi vizsgát tett a Szegedi Vántus István

Zeneművészeti Középiskolában.
•

Március 15 – én nemzeti ünnepünk alakalmából szervezett műsoron fellépett

intézményünk néptánccsoportja.

•

Zongora tanárunk „Márciusi díjban” részesült.

•

Március 31 – én „Kakaó koncert” néven hangulatos hangszer – és táncbemutatót
szervezett a Művészeti Iskola az Aranyszöm Rendezvényházban a nagycsoportos
óvodásoknak és az elsősöknek.
Felléptek az intézmény növendékei, tanárai és az utánpótlás fúvószenekar.

• A hangszeres növendékeink a Deszki Marosmenti Fesztiválon vettek részt április 01
– én. Trombita és tuba megosztott 3. helyezést ért el.

•

Április 15 – én Üllésen a Fontos Sándor Napokon zongora – 3. díjat, trombita – 2.
díjat, tuba - 1. díjat kapott.

A néptáncos növendékek (8 csoport, 200 táncos) a Tánc Világnapja alkalmából
április 23 – án és 24 – én a Mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban megrendezték
a 15. JUBILEUMI G Á L A M Ű S O R U K A T .

 A Művészeti Iskola Fúvószenekara május 14 - én Csengelén Pünkösdi Fúvószenekari
Fesztiválon szerepelt.
 Május 20 – án a Kikerics néptánccsoport az Aranyszöm rendezvényházban Rotary
rendezvényen, a Napsugár néptánccsoport Szegeden „Tánctér” rendezvényen lépett
fel.
 Május 21 – én az utánpótlás fúvószenekar a Ruzsai Falunapokon, a nagy zenekar
Újszentivánon megyei Nagycsaládos napon lépett fel.

•

1 fő pedagógusunk Minősítő eljáráson vett részt május 27 – én.

•

Intézményünk fuvolista növendéke, június 01 – n Zsombón lépett fel a helyi
Művészeti Iskola 20 éves jubileumi hangversenyén.

•

A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola utánpótlás fúvószenekara június 10 - én
Szentesen lépett fel Ifjúsági Fúvószenekarok Találkozóján.

•

A Művészeti Iskola 2016. június 16 – án tartotta a bizonyítványosztással egybekötött
tanévzáró ünnepségét.

•

Művészeti Iskola Néptánccsoportjai:
1. július 15 – 17.: Homokháti Sokadalom – Nemzetközi Néptánc Fesztivál
2. július 29 – 31.: Néptánc tábor
3. július 30.: Gátsori napok
4. július 19.: Illés nap (Temerin)
5. augusztus 09 – 15.: Nemzetközi Folklór Fesztivál – Zywiec (Lengyelország)

•

Művészeti Iskola Fúvószenekara:
1. július 22 – 24.: Homokháti Sokadalom – Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivál
2. augusztus 19.: Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál – Dunaújváros
3. augusztus 20.: Fúvószenekari Fesztivál – Szeged

A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke a Mórahalmi Fúvószenekar részére az
intézményvezető vezetésével, a Mórahalmi művészeti oktatásért, fúvószenekari tradíciók
ápolásáért végzett kimagasló tevékenységük elismeréseként Csongrád Megyei Alkotói
kitüntető díjat adományozott.

 Intézményünk pedagógusai a Zenei Világnap alkalmából hangversenyt
szerveztek az óvodások, iskolások és a pedagógusok számára.


Intézményünk néptáncosai és hangszeres növendékei az Idősek Napja alkalmából
felléptek az Idősek Otthonában és a Gondozási Központban.

 A néptánccsoportjaink térségi táncházat rendeztek az Általános Iskola
aulájában október 22 – én


Október 23 – án a Művészeti Iskola Néptáncosai és a Fúvószenekar Nemzeti
Ünnepünk alkalmából megrendezett ünnepi műsoron szerepeltek.

•

A Művészeti Iskola néptáncosai térségi táncházat rendeztek az általános Iskola
aulájában

•

November második felében a hangszeres növendékeink tanszaki hangversenyeken, a
művészeti tanszakaink (tánc, kézműves) pedig nyílt órákon mutatkoznak be a
szülőknek, érdeklődőknek

•

Intézményünk hangszeres növendékei a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei
szervezete által rendezett jubileumi ünnepségen léptek fel az Aranyszöm
Rendezvényházban.

•

Intézményünk szervezésében az Aranyszöm Rendezvényházban népes közönség előtt
hangversenyt adott a Szegedi Zeneművészeti Főiskola Koncertfúvószenekara

•

Intézményünk néptánccsoportja és hangszeres tanárai „meglepetés” rendezvényen
léptek fel Csíkszentmártonban.

•

Hangszeres tanszakaink megtartották a Tanszaki Hangversenyeket.

•

Decemberben hangszeres növendékeink és a néptáncosaink a társintézményekben
karácsonyi ünnepségeken szerepelnek.

•

Két fúvószenekarunk december 31-én szilveszteri matiné koncertet ad az Aranyszöm
Rendezvényházban, majd 2017. január 2-án Újévi Koncertet.

